VARMEKANON 50.000 Btu / 100.000 Btu

Art.nr.: 340013

Art nr.: 340033

EAN NR: 5709133340049

5709133340056

LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG!

DENNE BRUGERMANUAL BØR LÆSES OG TILEGNES, INDEN MAN SAMLER, STARTER
OG BETJENER VARMEKANONEN. UKORREKT DRIFT GIVER RISIKO FOR ALVORLIG
PERSONSKADE.
GEM BRUGERMANUALEN TIL SENERE BRUG.

FARE: KULITEFORGIFTNING ER LIVSFARLIG!

ADVARSLER
 Varmekanoner må kun anvendes i lokaler med god ventilation.
 Kulilteforgiftning: De første symptomer på kulilteforgiftning minder om influenza med
hovedpine, svimmelhed og kvalme. Hvis De får disse symptomer, kan det være
varmekanonen ikke fungerer korrekt.
Gå omgående ud i fri luft!
Få varmekanonen efterset.
Nogle påvirkes mere end andre af kulilte f.x gravide kvinder, personer med hjerte- og
lungesygdomme og anæmi, berusede personer eller personer, der opholder sig i
tynde luftlag.
 Varmekanonen må aldrig bruges i beboelse eller soverum.
Sæt dem grundigt ind i alle advarsler. Gem denne brugermanual til senere brug. Den er Deres
anvisning i sikker og korrekt anvendelse af denne varmekanon.
 Brug kun petroleum så brand- og eksplosionsrisiko afværges. Dieselolie kan også
anvendes.
Der må ALDRIG påfyldes benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol eller andre former for
meget brandfarlige brændstoffer.
 Brug aldrig varmekanonen, hvor der kan forekommer benzin-fortynder eller andre
brandfarlige dampe i luften. Varmekanonen må heller ikke bruges hvor der er meget
støv i luften.
 Varmekanonen skal placeres på solidt, plant underlag, når den er varm eller i drift pga.
brandfaren.
 Hold børn og dyr udenfor varmekanonens rækkevidde.
 Varmekanonen skal placeres i forsvarligt afstand af alt brandfarligt; 125 cm i frirum
ovenover og på alle sider.
 Dersom man agter at sætte varmekanonen i drift i nærhed af presenninger, teltdug og
lignende, skal den placeres mindst 3 m fra sådanne. Det anbefales endvidere, at man
kun benytter disse materialer i brandhæmmende kvalitet. Presenninger, teltdug og
lignende skal altid fæstnes forsvarligt, så de ikke antændes eller vælter varmekanonen
pga. blæst eller vindstød.
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 Varmekanonens luftindtag (bag) eller luftudtag (for) må aldrig blokeres.
 Der må aldrig tilsluttes luftkanaler for eller bag på varmekanonen
 Varmekanonen må kun benyttes i henhold til gældende regulativer for sådanne.
 Varmekanonen må kun tilsluttes el med den type spænding og Hz, der opgives på
specifikationsskiltet.
 Der skal bruges jordet forlængerledning.
 Varmekanonen må ikke stå stænk, dryp, regn eller vind.
 Tag stikket ud af kontakten, når varmekanonen ikke er i brug.
 Varmekanonen må aldrig flyttes, håndteres, optankes eller repareres, mens den er
varm, i brug eller har stikket i kontakten.
 Varmekanonen skal holdes vandret under flytning og opbevaring, så der ikke spildes
petroleum.

UDSEENDE OG KOMPONENTER
ART 340013
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Varmluftsafgang
Underdel
Påfyldningsdæksel
Tankmåler
Tank
Termostatknap
Sidedæksel
ON / OFF kontakt
El-ledning
Håndtag
Luftindtag

ART 340033
A) Varmluftsafgang
B) Underdel
C) Håndtag
D) Påfyldningsdæksel
E) Tankmåler
F) Hjul
G) Tank underdel
H) Termostatknap
I) Sidedæksel
M) ON / OFF kontakt
N) Understel
O) Tank overdel
P) El-ledning
Q) Luftindtag
R) Forhåndtag
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UDPAKNING
1) Fjern al emballage fra varmekanonen
2) Tag alle delene ud af kassen
3) Efterse alle dele for forsendelsesskader, og underret omgående forhandleren, som
kanonen blev købt hos, dersom sådanne konstateres.

PETROLEUM OG DIESELOLIE
ADVARSEL: Der må kun benyttes enten petroleum eller dieselolie i varmekanonen, så
brand- og eksplosionsrisiko afværges. Der må aldrig påfyldes benzin, rensebenzin,
fortynder, alkohol eller andre former for meget brandfarlige brændstoffer.
Der må ikke benyttes andre brændstoffer, disse tungere olier vil resultere i:
^tilsætning af ugiftig frosthæmmer i brændstoffet i meget koldt vejr.
Petroleum må aldrig opbevares direkte i solen eller i nærheden af en varmekilde.
Der må aldrig anvendes petroleum, der har været opbevaret i mere end 1 år. Petroleums
egenskaber forringes med tiden.
VIGTIGT! Benyt en dunk, der er beregnet KUN TIL PETROLEUM (blå beholder) eller KUN TIL
DIESELOLIE (sort beholder), og sørg for at holde den ren; fremmelegemer, såsom skidt, rust
og vand, får fotocellen til at slukke for varmekanonen og kan foranledige, at man bliver nødt til
at rense brændstofsystemet oftere end ellers. Husk gammelt petroleum vil ikke brænde
korrekt i varmekanonen.
VARMEKANONENS BRÆNDSTOFTANK MÅ ALDRIG OPFYLDES I ET OPHOLDSRUM,
MEN SKAL PÅFYLDES UDENDØRS. VARMEKANONEN SKAL STÅ PLANT OG MÅ IKKE
OVERFYLDES.
Første gange varmekanonen tændes, skal det ske UDENDØRS. Derved kan de olier mm, der
er anvendt under fremstilling af varmekanonen, blive afbrændt i fri luft.
ADVARSEL. VARMEKANONENS BRÆNDSTOFTANK MÅ ALDRIG FYLDES, MENS
VARMEKANONEN ER I BRUG ELLER STADIG VARM.
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SAMLEVEJLEDNING
(gælder kun art nr 340033 og ikke art nr 340013)

Varmekanonen leveres med hjul og håndtag.
Disse dele leveres sammen med det øvrige tilbehør i transportemballagen.
Varmekanonen samles på følgende måde:
Monter akslen (nr 4) på køretøjets stativ og monter afstandsskriver (nr 8), hjul (nr 5) og
låseskiver (nr 7) på akslen (nr 9).
Placer varmeenheden på kørestativet således at hjullene i tanken er ud for hullerne i
kørestativet.
Monter skruerne i håndtaget, varmeenheden og kørestativet (nr 11) og fastspænd skruerne
omhyggeligt.

VENTILATION
ADVARSEL: Risiko for luftforurening. Brug kun varmekanonen, hvor der er god
ventilation. Etabler ventilering til fri luft, inden varmekanonen sættes i drift.
Art nr 340013 kræver f.eks:
En dobbeltgarageport med en åbning på ca 15 cm
En enkelt garageport med en åbning på ca 25 cm
Eller 2 ca 75 cm vinduer med en åbning på ca 40 cm

OVERSIGT OVER VARMEKANONENS KONSTRUKTION
BRÆNDSTOF: Varmekanonen er forsynet med en elektrisk luftpumpe, der pumper luft
igennem luftrøret og ud igennem dysen i brænderhovedet. Denne luftstrøm suger brændstof
op fra tanken, der sprøjtes forstøvet ud i forbrændingskammeret.
LUFTSYSTEMET: Blæseren er elektromotordrevet og presser luft ind i og uden om
forbrændingskammeret. Denne luftstrøm opvarmes og kommer ud gennem afgangen som ren
varm luft.
TÆNDINGSSYSTEMET: Tændingskontrollen tilfører energi til tændrøret. Dette antænder
blandingen af brændstof og luft i forbrændingskammeret.
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FUNKTION:
Luftpumpen puster luft gennem dysen, der ved injektorvirkning suger brændstoffet op fra
tanken. Luft og brændstof blandes i dysen og blæses ind i brændkammeret, hvor der
antændes med tænd elektroden. Ventilatoren sender en luftstrøm forbi brændkammeret så det
afkøles, mens luften opvarmes, og blæses ud gennem varmekanonens afgang. Den
indbyggede flammesikring styrer tændingen, og stopper varmekanonen, hvis der skulle opstå
fejl.

SIKKERHEDSSYSTEMET:
A) Temperaturkontrol: Varmekanonen er forsynet med en temperaturkontrol, der
slukker for varmekanonen, hvis den indre temperatur bliver for høj. Hvis
sikkerhedsanordningen aktiveres, så varmekanonen slukker, kan et eftersyn være
nødvendigt. Når temperaturen er faldet til under den forudbestemte temperatur,
kan varmekanonen startes igen.
B) Sikring af det elektriske system: Varmekanonens elektriske system er sikret ved
en afbryder, der sidder på tænd/sluk knappen, og som beskytter printkortet, og de
øvrige elektriske komponenter mod beskadigelse. Hvis varmekanonen ikke
fungerer, kontroller da sikringen og udskift den, hvis den er defekt. Strømkilden
kontrolleres også for at sikre, at spænding og frekvens er korrekt.
SIKRINGSTYPE 250 Volt / 5 Amp
C) Flammeføler: Flammen i forbrændingskammeret overvåges af en fotocelle under
normal brug. Varmekanonen slukker derfor, hvis flammen går ud.

BETJENING
ADVARSEL: Man skal læse og tilegne sig advarslerne i afsnittet om sikkerhed for at
benytte varmekanoner på en sikker made. Overhold alle gældende regulativer vedr.
brug af denne type varmeovn.

VARMEKANONEN STARTES:
1) Etabler alle ventilerings- og sikkerhedsforanstaltninger.
2) Fyld tanken med petroleum eller dieselolie.
3) Sæt tanddækslet på igen.
4) Sæt el-ledningen til varmekanonen i en jordet stilkkontakt (med 230 V 50 Hz strøm).
Man kan efter behov benytte forlængerledning, men altid en jordet forlængerledning
med tre ben i stikkene.
Tænd for afbryderen og varmekanonen bør starte i løbet af 5 sekunder. Hvis on/off lyset ikke
tændes, eller hvis varmekanonen ikke starter, så se afsnittet om fejlfinding.
VARMEKANONEN SLUKKES:
Sluk på afbryderen.
TERMOSTATREGULERING:
BETJENINGS INSTRUKTIONER for varmekanon med termostat:
for at starte varmekanonen:
1) fyld	
  tanken	
  op	
  med	
  petroleum	
  eller	
  dieselolie.	
  
2) sæt	
  termostaten	
  på	
  det	
  laveste	
  trin	
  
3) sæt	
  el-‐ledningen	
  i	
  en	
  jordet	
  stikkontakt	
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4) sæt	
  termostaten	
  på	
  det	
  højeste	
  trin	
  
5) tryk	
  på	
  On	
  knappen	
  
6) sæt	
  termostaten	
  på	
  den	
  ønskede	
  temperatur	
  
for at slukke varmekanonen:
1) tryk	
  på	
  Off	
  nappe	
  
for at genstarte varmekanonen efter overophedning eller fejl:
1) tænd	
  ikke	
  for	
  varmekanonen	
  når	
  den	
  stadig	
  er	
  varm	
  
2) tænd	
  ikke	
  for	
  varmekanonen	
  når	
  overskydende	
  petroleum	
  ??	
  
3) følg	
  “for	
  at	
  starte	
  varmekanonen”s	
  punkter	
  igen,	
  når	
  varmekanonen	
  er	
  afkølet	
  eller	
  nedkølet??	
  

Hvis varmekanonen ikke starter skyldes det muligvis, at temperaturen er stillet for lavt. Drej
termostatknappen højere op. Hvis varmekanonen stadig ikke starter, slukkes den (på OFF) og
tændes igen (på ON). Hvis varmekanonen stadig ikke starter. Se problemløsningerne.

Fast lys i advarselslampe

Se fejlliste

Ingen lys i advarselslampe

Ok drift

2 blink i advarselslampe

Ingen flame

3 blink i advarselslampe

Kontakt fejl

4 blink i advarselslampe

Fotocelle fejl

Lys i kontrollampe

Power on

Hvis det ikke er muligt at finde årsagen til problemet, skal der tilkaldes sagkyndigt personale.
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OPBEVARING, TRANSPORT OG FORSENDELSE
BEMÆRK: Til forsendelse skal tanke være tomme.
1)Tøm tanken.
BEMÆRK. Nogle modeller har aftapsprop i bunden af tanken. Hvis Deres varmekanon
har det, tømmes tanken ved at løsne proppen ellers gøres det ved at suge
brændstoffet op gennem påfyldningsstudsen. Sørg for at tanken er helt tom.
2)Skru bundproppen eller tankdækslet i igen.
3)Hvis man konstaterer snavs i den aftappede petroleum, skal man hælde 1 – 2 lt ren
petroleum på tanken og aftappe den igen. Herved afværges, at dysen tilstoppes til
senere brug.
4)Husk at sætte bundproppen eller tankdækslet på igen. Gammel og snavset petroleum
skal bortskaffes på lovlig vis.
5)Hvis varmekanonen skal stå ubrugt, skal den opbevares et tørt sted, der er fri for støv og
korroderende dunster.
VIGTIGT. Man skal ikke gemme petroleum sommeren over til brug i næste fyringssæson,
fordi gammel petroleum kan skade varmekanonen.
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FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSESPLAN
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VEDLIGEHOLDELSE
Vedligeholdelse må kun udføres af sagkyndigt personale. Brug altid originale reservedele.
VENTILATOR
Rens ventilatoren med en klud fugtet med petroleum eller et mildt rensemiddel. Tør derefter
ventilatoren med trykluft. Rens mindst ventilatoren for hver 500 driftstimer
DYSE
Afmonter forsigtigt dysen fra dyseholderen og rens den med trykluft. For at undgå at
beskadige pakningerne, skal dysen påføres tynd olie inden montering.
LUFTINDTAGS-, AFGANGS- OG FNUGFILTRE
Rens regelmæssigt luftfilteret. Det vil afhænge af omgivelserne, hvor ofte filteret skal renses.
Afmonter endedækslet og rengør skumgummiluftfilteret ved at vaske det med et mildt
rensemiddel. Tør filteret omhyggeligt, før det monteres igen.
Udskift om nødvendigt.
Udskift filteret mindst 1 gang om året.
Ved spørgsmål om vedr. vedligeholdelse af:
PETROLEUMSFILTER
BLÆSERVINGE
PUMPEROTOR
PUMPETRYK
TÆNDINGEN
ELEKTRODER
SIKRING
Kontakt da vores servicecenter på info@quintax.dk eller ring på 98 155444. Tak.
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REPARATION
ADVARSEL: Man må aldrig reparere eller optanke, mens varmekanonen er sat i
stikkontakten, i gang eller varm. Der er risiko for svære forbrændinger og elektriske
stød.

TEKNISKE DATA

Varmekanonen sørger for hurtig og effektiv opvarmning.
Art nr 340013
Kapacitet: 50.000 Btu, 14.7 KW
Tankstørrelse: 15 L
Strøm: 230 V, 50 Hz
Opvarmning: ca 130 m2
Max forbrug pr time: 1.3 l/t
Termostatregulering: fra 5 til 45 grader
Brændtimer pr tank: ca 11 timer
Mål: 77.5 x 30.5 x 32 cm
Vægt: 14.4 / 12.4 kg

Art nr 340033
Kapacitet: 100.000 Btu, 29.3 KW
Tankstørrelse: 32 L
Strøm: 230 V, 50 Hz
Opvarmning: ca 270 m2
Max forbrug pr. time: 2.8 l/t
Termostatregulering: fra 5 til 45 grader
Brændtimer pr tank: ca 11 1/2 timer
Mål: 80 x 30.5 x 68 cm
Vægt: 19.8 / 22.1 kg
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STRØMSKEMA
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TEGNING OVER DELE
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”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan
være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og
elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.
Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespandʼ, er elektrisk og
elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal
indsamles særskilt.
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og
elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre
indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal
indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.”
Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk
udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale
indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med
bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug,
genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Importør:
Handelsselskabet QUINE ApS, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst
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